#9
Creșterea în Hristos
Într-o lecție anterioară am studiat însemnătatea credinței. Am descoperit că, un cuvânt potrivit
pentru a descrie credința este încrederea. De asemenea, am învățat că începem să ne încredem
în Dumnezeu citind cuvântul Său, rugându-ne Lui și încredințându-I Lui viața noastră.

Ești interesat să te dezvolți pe plan spiritual? Nu poți crește dacă te concentrezi asupra creșterii.
Probabil nu este nimic mai dăunător pentru creșterea spirituală decât continua verificare pentru
a vedea dacă dai roade. Este scopul tău acela de a ajunge “la înălțimea staturii plinătății lui
Hristos”? (Efeseni 4:13) Te întrebi uneori dacă ai crescut cu adevărat? Există un singur mod în
care poți să îți dai seama. Uită-te dacă te hrănești sau nu. Nu trebuie să iei parte la Pâinea vieții
dacă vrei să crești spiritual? În această lecție vom învăța cum să creștem în credința noastră
creștină. Trebuie să ne bazăm pe Hristos pentru a fi mântuiți și după aceea pe propriile fapte?
Ce așteaptă Dumnezeu de la mine? Care este partea lui Dumnezeu în proces și care este partea
mea?

1. Cum este creșterea în viața creștină? 2 Petru 3:18
________________________________________________________________________
2. De unde obținem acest har? Evrei 4:16
________________________________________________________________________
3. De unde obținem cunoștința despre Isus Hristos? 1 Petru 2:2, 3
________________________________________________________________________
Notă: Prin studiul personal al Cuvântului ajungem la o înțelegere mai bogată în ceea ce
privește cunoașterea lui Isus.
4. Ce trebuie să crească? 2 Tesaloniceni 1: 3
________________________________________________________________________
Notă: Credința noastră trebuie să crească în consistența dependenței de Dumnezeu. Petru
a fost un bun exemplu al situației noastre. La un moment dat, ochii lui sunt ațintiți spre Isus
în timp ce coboară din barcă, pe apă, pentru a fi cu El; dar odată ce își desprinde privirea
de Hristos și începe să se bazeze din nou pe sine însuși... el începe să se scufunde. Nu este
neobișnuit pentru noi să ne clătinăm astfel și în credința noastră.
5. Ce este necesar să crească și să dea roade? Ioan 15: 4
________________________________________________________________________

Notă: Creșterea în viața creștină înseamnă să înveți să depinzi de Dumnezeu din ce în ce
mai mult. Dependența de Dumnezeu este un plan pentru a avea totul sau nimic. Nu există o
încredere parțială sau o predare incompletă. Fie ești predat lui Dumnezeu în fiecare clipă,
fie nu ești predat Lui, ci depinzi de tine însuți.
6. Se va separa Hristos de noi vreodată? Romani 8:35, 38-39
________________________________________________________________________
Notă: Nimic nu ne poate separa de dragostea lui Dumnezeu; prin urmare, dacă vom cădea
sau vom greși, nu trebuie să așteptăm ca Dumnezeu “să se liniștească”. Nu renunțăm și nu
decidem că nu vom ajunge niciodată în cer. Nu încercăm să “îndreptăm lucrurile” de unii
singuri și apoi să ne întoarcem la El. Venim la El imediat, ne mărturisim păcatul și nevoia
noastră de El. În acest timp, relația noastră cu Dumnezeu continuă.
7. Este totuși posibil ca noi să ne separăm de Hristos? Ioan 15: 6
________________________________________________________________________
Notă: Dumnezeu nu se va separa NICIODATĂ de noi, prin urmare singura dată când apare
separarea este atunci când o realizăm noi.
8. Suntem în mod natural puternici sau slabi? Matei 26:41
________________________________________________________________________
9. Cum devenim puternici? 2 Corinteni 12:9, 10
________________________________________________________________________
Notă: Trebuie să ne dăm seama că, în calitate de creștini, nu creștem dacă devenim din ce
în ce mai puternici. Noi creștem realizând din nou și din nou, în fiecare zi, cât de slabi
suntem și cât de mult depindem de harul lui Dumnezeu.
10. Cum rămânem în strânsă legătură cu Hristos? Coloseni 2: 6
________________________________________________________________________
Notă: “Te întrebi: “Cum pot rămâne în Hristos?” În același fel cum L-ai primit la început.
[…] Tu te-ai predat cu totul lui Dumnezeu ca să fii cu totul al Lui, să-I slujești și să-L asculți
și, în acest scop, ai primit pe Hristos ca Mântuitor al tău personal. Tu n-ai putea nici să
faci ispășire pentru păcatele tale și nici să-ți schimbi inima; dar predându-te lui Dumnezeu,
crezi că El, din dragoste pentru Domnul Hristos, a făcut toate acestea pentru tine. Prin
credință, ai ajuns să fii al lui Hristos și, prin credință, trebuie să crești până la plinătatea
măsurii Lui: dând și primind. Trebuie să dai totul: inima, voința, slujirea ta; să te dai pe
tine însuți în ascultare deplină de cerințele Lui și să primești totul: pe Domnul Hristos,
plinătatea binecuvântărilor Sale, ca El să domnească în inima ta, să fie tăria ta,
neprihănirea ta, ajutorul tău veșnic, ca să-ți dea puterea să asculți.”
Calea către Hristos, pag. 69
11. Care este secretul creșterii creștine? Evrei 12:2, 3
________________________________________________________________________

Notă: “Când mintea se ocupă de eul propriu, ea se înstrăinează de Hristos, izvorul puterii
și vieții. De aceea, efortul continuu al lui Satana este de a abate atenția păcătosului de la
Mântuitorul, împiedicând astfel unitatea și comuniunea sufletului cu Hristos. Cu plăcerile
păcatului, grijile, necazurile și problemele încurcate ale vieții, greșelile altora sau propriile
voastre greșeli și nedesăvârșiri: cu unele din acestea sau cu toate laolaltă va căuta el să
abată mintea voastră de la Hristos.”
Calea către Hristos, pag. 71
12. Ce se va întâmpla atunci când ne vom concentra pe Isus? Ioan 15: 5; Filipeni 4:13
________________________________________________________________________

Concluzie: Mulți oameni au ideea greșită că nașterea spirituală vine de la Dumnezeu,
dar că întreaga creștere spirituală este responsabilitatea lor. Este pur și simplu imposibil
să creștem în har prin propriile noastre eforturi slabe. Creșterea este un dar de la
Dumnezeu. Și noi continuăm să primim acest dar când Îi cerem să fie în viața noastră în
fiecare zi.
Când Dumnezeu ne invită să fim în dependență totală de El, când ne cere să recunoaștem
neajutorarea noastră când suntem separați de El, El nu deschide ușa către inactivitate.
Viața stăpânită de Dumnezeu este o viață de supremă utilitate și servire. Prin Hristos
putem face totul.

Răspunsuri cheie pentru lecția #9
Î. 1 – Creștere în harul și cunoașterea lui Hristos.
Î. 2 – De la Dumnezeu
Î. 3 – Prin Cuvântul Său
Î. 4 – Credința noastră
Î. 5 – Legătura noastră cu Isus
Î. 6 – Nu
Î. 7 – Da
Î. 8 – Slabi
Î. 9 – Depinzând de puterea lui Hristos
Î. 10 – Continuând să-L primim zi de zi
Î. 11 – Să privim la Isus
Î. 12 – Vom aduce multe roade

